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التحقيقمقدمة

شرورمنبادئهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئاتأنفسنا،

له.هادي

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

بعد:أما،ورسوله

عبداللهأبيالعلامةللامام"المحمدية"الفروسمةكتابفهذا

لهوقعمابعدألفه،الجوزيةقيمبنأيوببنبكرأبيبنمحمد

اشتراطعدممنبهيفتيماكانبسببعصرهعلماءبعضمنامتحان

ودرءاإخماداللجمهورالموافقةفاظهر،والنضالالسباقفيالمحلل

للفتنة.

،السباقفيالمحللاشتراطمسألةفيهوأوردالكتابهذافألف

والإفتاءالقولهذاعليهأنكرمنإلىأشارثم،الفريقينأدلةواستوفى

فيالرهنأحكامذكرثمالتقليد،إلىالركونذلكسببوأن،به

إحقاقاهذاوكل.بيانهسيأتيكماوالسبقبالرميتتعلقكثيرةمسائل

أعلم.والله،بذلكالقولعنرجوعهبعدموبيانا-يعتقدهفيما-للحق

وجلاد،والمنافقينالكفاربجدالوتعالىسبحانهاللهأمرولما

خهدالنبى>يأئها:تعالىفقال؛والمحاربينالمشاقينأعدائه

ؤح(ألمصيروبئسبهنصومأولمحهضعلتهمظ!ووألمتفقينبنار

125[،]النحل/(أخسنهىبالتىوجدلهص>:وقال9[،]التحريم/



:فروسيتانالفروسيةصارت

.والبيانالعلمفروسية-

.والطعانالرميوفروسية-

ففتحوا،الفروسيتينفيالخلقأكمل!يوالنبياصحابكانولهذا

.والسنانبالسيفوالبلاد،والبرهانبالحجةالقلوب

المعاشفيللعباد،وأنفعهاالعلومأهممنوالجلادالجدالفعلم

المنزلةوعلووالرفعةالشهيد،دمإلاالعلماءمداديعدلولاوالمعاد،

لهما،رعيةالناسوسائر،الطائفتينلهاتينهيإنماالدارينفي

.لرؤسائهما)1(منقادون

هذينعلىتدورالبابهذافيالعلماءمؤلفاتعامةكانتولهذا

النوعين.

!
الرميفروسية:الثانيالنوعفيألفمماطرفانذكرونحن

:الاختصار)2(سبيلعلىوالطعان

)1(

)2(

.8(4)ص/الفروسيةانظر

تنوعتوعلومفنونمنيتضمئهوماواتساعهالفروسيةموضوعلكبرونظرا

ذلك:فيوطرائقهمانماطهمواختلفت،الفروسيةعنالعلماءمؤلفات

عاصمأبيوابنالمبارككابن:وفضلهالجهادفيألفمن-فمنهم

وغيرهما.

سيأتي.كما،وفضلهالرميفيألفمن-ومنهم

=عبيدةبيوكالكلبينسابها:أواسمائها:الخيلفيالفمن-ومنهم



.هـ(902:)تالمثنىبنمعمرعبيدةلابي"الخيل-"1

أبادبحيدر-العثمانيةالمعارفدائرةبمطبعةهـ()1358الاولى-ط

بالهند.-الدكن

.هـ(281:)تالدنياأبيلابن"والرميالسبق"-2

027(.-268)ص/فيالمؤلفمنهنقلوقد

.هـ(036:)تللطبراني"الرميفضل"-3

.(الكتب)فهرسراجع.كثيراالمؤلفمنهواقتيس،مرتينطبعوقد

هـ(.936:)تالاصبهانيالشيخلابي""السبق-4

.(014-138)ص/فيالمؤلفمنهنقلوقد

الاولى-طهـ(942:)تللقراب"الرمي"فضائل-5

.سلمانلدحسنبنمشهور/-بتحقيقالمنارمكتبةهـ(014)9

هما.وغير

:والحرابوالرماجكالقوس:الحربالاتفيالفمن-ومنهم

كالطرسوسي.

كابن:القتاليةوالمهاراتالفنونمنالفارسيحتاجهفيماالفمن-ومنهم

.الرفاج

والافات.والعلللامراضمنوالخيلالفرسيعتريفيماالفمن-ومنهم

)مخطوط(حزاماخيبنليعقوبلبيطرةوكالخيل:ومداواتهاعلاجهاوكيفية

-هـط757سنةكتبه-الاسممجهوللاخرالبيطرةاوبتركيا،السليمانيةفي

التونجي.محمدد:/تحقيق-العلميةالكتبرد)1424(الاولى



96(.-)ص/67فيالمؤلفمنهنقلوقد

منالحروبفيالنجاةكيفيةفيالالبابارباب"تبصرة6-

لقاءعلىالمعينةوالالاتالعددفيالاعلاماعلامونشرالانواء،

.الاعداء"

هـ(.958:)تالطرسوسيمرضيبنعليبنلمرضي

.صادركارين/تحقيق(م1)899صادردار-الاولى-ط

.الجهاد"الاتفيالاجناد"مستند-7

.هـ(733:)تالحمويالكنانيجماعةبنإبراهيمبنمحمدلبدرالدين

بالجمهوريةم()8391والاعلامالثقافةوزارةمنشوراتمنوهو

.النقشبنديناصراسامة/تحقيق-العراقية

ومداراتها،ومعاناتها،الحروباحكامفيالمكروب"فرج-8

."بأمرهايسوءوما،ولوازمها

."سليماناه)1("بابنالمعروفاحمدبنليوسف

.هـ(083)سنةقبلالفه

.")2(الحربيةوالمناصب"الفروسية-9

)1(

)2(

51(.)ص/انظر.الكتابهذاناسخهو

:المؤلفاتهذهمنالمزيدانظر

مافيها.وبيان،الإسلاميالتأليففيالمعروفةالموضوعات-معجم



هـ(596:)ت"بالاحدب"المعروفالرفاححسنالدينلنجم

ضيفعيد/تحقيقهـ()4014بغداد--للطباعةالحريةدار-ط

.العبادي

الجهاد.-01

5هـ(181:)تالمباركبنعبداللهللامام

.هـ(041)9-العصريةالمكتبة-الاولى-ط

.الجهاد-11

"بابنالمعروفالشيبانيالنبيلالضحاكعمروبنأحمدبكرلأبي

.هـ(287:)ت"عاصمابي

.هـ(041)9-القلمدار-الاولى-ط

الحميد.الراشدسليمانبنمساعد:تحقيق

-269(.259و)572/2(-057)1/الحبشيمحمدبنعبدالله/تأليف
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به.والتعريف"المحمدية"الفروسيةكتابدراسة-

مايلي:ويتضمن

وعنوانه.الكتاباسم-1

المؤلف.إلىنسبتهإثبات-2

ذلك.إلىدعاهالذيوالسبب،تاليفهتاريخ-3

له؟كبيركتابمنمختصرالكتابهذا-هل4

عليه.وثناؤهم،منهالعلماءإفادة-5

.الكتابفيالمؤلفموارد-6

.ومحتواهموضوعه-7

"الفروسيةوكتاب"الكتاب"ناسخاحمدبنيوسفبين-8

."المحمدية

.الكتابمطبوعات-9

التحقيق.فيالمعتمدةالنسخوصف-01

.الكتابتحقيقفيالمنهج-11

التحقيق.فيعليهماالمعتمدالخطيتينالنسختينمن-نماذج12
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وعنوانه:الكتاباسم-1

."المحمدية"الفروسيةاسمهأنالكتابذكرواالذينيختلفلم

الخطية:النسخعلىمثبتاجاءماسواء-

العراقية.والنسخة،حائلونسخة،كالظاهرية-

للمؤلف:ترجمواالذينوسواء-

.(691)2/"بالوفيات"الوافيفيكالصفدي-

.63()3/"الصافي"المنهلفيبرديتغريوابن-

.(581)2/"العارفين"هديةفيوالبغدادي-

منه:قتبسواوالكتابعننقلواالذينوسواء-

.هـ(481:)تالنحاسكابن-

.هـ(209:)توالسخاوي-

.(بيانهسيأتي)كما.هـ(1881:)توالسفاريني-

."المحمدية"الفروسيةاسمهأنفثبت

)ص/7(الكتابهذافيالمؤلفعنجاءماذلكعلىيعكرولا

ماجاءولا(،..النبويةالشرعيةالفروسيةفيمختصر.).:قولهمن

ذكرهمالأنه(-..الشرعيةالفروسية)في22()4/الموقعينإعلامفي

منظاهرهوكما،اسمهتقريرجهةعلىلا،الوصفوجهعلى

11



أعلم.والله.(1)عبارته

المؤلف:الىنسبتهاثبات-2

لعدةوذلك،القيمابنإلىالكتابهذانسبةصحةفيريبلا

منها:دلائل

قريبا.تقدمكماالموقعينإعلامفيلهالمؤلفذكر-1

.تقدمكماالخطيةالنسخعلىبهمصرحاالمؤلفإلىنسبتهورود-2

.تقدمكماوغيرهكالصفديللمؤلفترجممنبعضعنداسمهذكر-3

والسخاويالنحاسكابن:الكتابعنالعلماءبعضنقل-4

.تقدمكما،والسفاريني

الحجاجوأبيتيميةابنالعباسبي:شيخيهعنالمؤلفنقول-5

.)2(المزي

اشتراطعدممسألةفي)3(عليهأنكرمنإلىفيهالمؤلفإشارة-6

محنةمنللمؤلفحدثمايوافقوهو،النضالأوالسباقفيالمحلل

المسألة.هذهفيإفتائهبسبب

منمختصرالكتابهذاهلمبحثفيذلكعلىالادلةمنالمزيدوسيأتي)1(

له؟كبيركتاب

.الاعلامفهرسانظر)2(

كثيرابنذكرهفيما)756(-:تالشافعيالسبكيالدينتقيالقاضيوهو)3(

سيأتي.حجر-كمابنو

12



ذلك:الىدعاهالذيوالسبببالكتاتأليفتأريخ-3

أحداأجدولم،الكتابتأليفهوقتإلىاللهرحمهالمؤلفيشرلم

.الكتابهذاتأليفتاريخعلىنص

فيهوماوقعالتأليفبسببوربطه،الكتابهذافيالتأملبعدلكن

بقليلبعدهاهـأو746سنةأثناءفيألفهأنهليظهر=محنةمنللمؤلف

تقدير.أكثرعلى

يلي:ماذلكعلىويدل

كتابهفيهـ(774:)تكثيرابنالدينعمادالحافظذكرهما-1

.")1(والنهايةالبداية"

كلامووقع....وسبعمائةوأربعينستسنةدحلت"ثم:قال

شمسالشيخأنسببهوكان،المسابقةفيالمحللاشتراطفيوبحث

فيهونصرذلك)2(قبلمنمصنفافيهصئفالجوزيةقيمابنالدين

بهيفتيصارثم،ذلكفيتيميةابنالدينتقيالشيخإليهماذهب

منفاعتقد،تيميةابنالدينتقيالشيخإلىيعزوهولاالتركمنجماعة

فيإنكارعليهفحصل-الأربعةللأئمةمخالفوهو-قولهأنهاعتقد

(245)3/حجرلابنالكامعة")الدرروفيهـ،746سنةحوادث)14/227()1(

.الاولربيعفي

كما،والعضال"السباقمحفلاشتراطبطلانعلىالاستدلال"بيانكتابهو)2(

الحنبليرجبوابن)4/21-22(،الموقعينإعلامفيالمصنفذكره

.وغيره

13



،الحالوانفصل،ذلكفيكلاموحصل)1(،القاضيوطلبه،ذلك

الموافقةالجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخأظهرأنعلى

للجمهور)2(".

284(.)ص/الكتابفيالمؤلفذكرهما-2

ثم،الفريقينأدلةواستوفى،السباقفيالمحللمسألةذكرأنبعد

المحللباشتراطقالمناستدلالفيتقدحالتيالاوجهمنعددابين

وهذه،المذاهبهذهالمنصفأيها"فتأمل:قال.السبقبذلكيفيةفي

وارتوى،طائلغيرمنالعلممنشيئاقمشمنضعفلتعلمالماخذ،

منعلىنكرو،علمبلاقلدهالذيالقولغيرنكرومورد،غيرمن

عيازاقلدهمنوقولمذهبهوكأن،لهوانتصر،بهوأفتى،إليهذهب

."...والسنةالكتابعلىعيازابل،الامةعلى

التيالنتيجةتلكظهرتقبلهمامعالصريحالنصهذاضمفإذا

أعلم.والله.بقليلبعدهاهـأو746عامفيألفهأنهإليهاتوصلنا

بنعلييقصد:قلت.السبكيهو)3/245(حجرلابنالكامنةالدررفي)1(

.الكبرىالشافعيةطبقاتصاحبعبدالوهابوالدعبدالكافي

الله:رحمهحجرابنالحافطبقولالكلامهذاقارن)2(

الكامنةالدررذلك(.منبهيفتيعقارجعانهإلىالامر)وال

.)3/245(

بعدكانالموقعينإعلامتأليفتاريخأنالتاريخهذامنيؤخذقد:فائدة

.هـ.746سنة

22(.)4/الموقعينإعلامانظر
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للمؤلف؟كبيركتابمنمختصرالكتابهذاهل-4

للمؤلفبأنالقولأنإلىنشيرالقضيةهذهفيالخوضقبل

العصرهذافيإلابهقالأحداأعلملامنهومختصركبير:كتابين

الحديث.

يلي:ماهؤلاءعمدةولعل

الفروسيةفيمختصر"فهذا)ص/7(:الكتابهذافيجاءما-1

."...النبويةالشرعية

كتابنافيوذكرناها..).22(:)4/الموقعينإعلامفيجاءما-2

نأاستنبط:النصينهذينخلالفمن"الشرعيةالفروسيةفيالكبير

5ومختصرا)1(كبيراكتاباللمؤلف

هذافيوردوما،التراجمكتبخلالمنلييطهرالذيلكن

المؤلفوصفهالذيبعينههوالكتابهذاأن-سيأتيكما-الكتاب

وجه:لعدةوذللشالكبير")2(."كتابنابقوله

فيالمفردالاخركتايهوبينبينهللتفريقبالكبيروصفهأنه-1

هذهذكرفيلاشتراكهماوذلك،السباقفيالمحللاشتراطمسالة

ابوزيدبكرللشيخ-موارده،اثاره،حياته،الجوزيةقيمابنانظر)1(

كتابتحقيقهفيسلمانالحسنبنمشهور:ومقدمة281(،-028)ص/

032(،)4/للطريقيالحنابلةمصنفاتومعجم)ص/27-28(،الفروسية

وغيرها.

.الكتابلهذاطبعتهمقدمةفي،الحسينيالعطارعزتالسيدذهبوإليه)2(



،الكتابثلثىمنتقربكثيرةأبحاثاالكتابهذاعليهوزاد،المسألة

هالكتابمحتوىفيسيأتيكما

بقوله:22(،-21)4/الموقعينإعلامفيالقيمابنذكرهما-2

كتابوفي،فيهوذكرناالشرعيةالفروسيةفيالكبيركتابنافي..."

بيان"والنضالالسباقمحللاشتراطبطلانعلىالاستدلال"بيان

بهاحتجالذيالحديثضعفوبينا،وجهاخمسينمنأكثرمنبطلانه

تقديرعلىمنهالدلالةوعدم،ضعفهفيالائمةوكلام،اشترطهمن

".صحته

هذافيجاءلماموافقهناالقيمابنماذكرهجميعإن:أقول

)1(.الكتاب

الشرعيةالفروسيةفىمختصر"فهذاالكتابهذافيقولهأن-3

كبير.كتابمنمختصرأنهعلىلايدل"...النبوية

:وجوهمنوذلك

للفروسية"اختصارأو"...الشرعيةالفروسية"مختصريقللمأنه-أ

ونحوهاه"..الشرعية

الذيالأصلإلى-واحدةإشارةولو-هذاكتابهفييشرلمأنه-ب

.الكتابهذامنهاختصر

وهوالمسألةهذهفيعليهأنكرمنإلىأشارهذاكتابهفيأنه-ج

-227(.225-916،225و151-)ص/29انظر)1(
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نأمختصرإنهيقولمنفيلزمهـ،74آسنةوذلكالشافعيالقاضي

.اختصارهفيوالسببالكبيرالكتابتأليفهتاريخيثبت

حديثضعفبيانفيوخاصةالرد-فيوإسهابهطريقتهأند-

.الاحوالمنبحالالاختصاريشبهلا-المحلل

يستوعبلمفهو،الفروسيةفيمختصروأنهبابهعلىكلامهأنهـ-

هذاولعل،ببعضهااكتفىبلالبابهذافيالواردةوالاثارالأحاديث

بعضذكرهعدمفيالمؤلفعلىينكر)ظ(الاصلناسخجعلما

المعروفة.الاحاديث

ولم"المحمدية"الفروسيةكتابلهأنهعلىأطبقواالعلماءأن-4

قرينه::العلماءهؤلاءومن،مختصرأوكبيركتابوجودإلىيشيروا

وكذلك،والسفارينيوالسخاويالنحاسكابن:بعدهجاءومن،الصفدي

.(()1والحائليةوالعراقية)الظاهريةالنسخجميعظهرعلىجاءما

موجودوالسفارينيوالسخاويالنحاسابننقلهماجميعأن-بم

سيأتي.كماالكتابهذافي

كأصل"الشرعية"الفروسيةباسمنسخةالآنإلىيعرفلاأنه-6

.الكتابلهذا

سنةاحداثفيفتنةمنللمؤلفوقعماذكرلماكثيرابنان-7

سعدطبنعادل:-تحقيقالاثاربدارطبعتوقد،التيموريةوالنسخة11(

هـ(.14251--الاولى

17



)قلت:.ذلكقبلمنمصنفاالمسألةهذهفيصنفأنهذكرهـ،746

وقرينهرجب،ابنوتلميذهالمؤلفذكرهماهوالمصنفوهذا

(،والنضالالسباقمحللاشتراطبطلانعلىالاستدالبيان-الصفدي

يشرولم،بذلكافتاءهعليهأنكرمنإلىالمؤلفأشارالكتابهذاوفي

القيملابنأنيعنيوهذا.ذلكفيكبيركتابوجودإلىكثيرابن

هـ،746سنةقبلألفه"...الاستدلال"بيانكتاب:همافقطمؤلفان

أعلم.والله.تقدمكماهـ()746السنةهذهفيألفههذاوكتابنا

عليه:وثناؤها،منهالعلماءافادة-5

المشهور،الدمياطيثمالدمشقيمحمدبنإبراهيمبنأحمد-1

مصارعإلىالأشواق"مشارعكتابهفيهـ(814:)ت(النحاس)بابن

المحمدية""الفروسيةعننقل"السلامدارإلىالغرامومثير،العشاق

موضعين:في

كانواقوماإن:الحديثفي،تيميةابنشيخهعنالقيمابننقلهما-أ

في"هم:فقال،الصلاةحضرتاللهرسوليافقيليتناضلون

"..0()1/462(.صلاة

.77()ص/الفروسيةفيبنصهموجودوهو

نأعلىاحمدالامام"نص:قالحيثاحمدالامامعننقلهما-ب

إلىفيهايحتاجالتيالامكنةفيالنافلةالصلاةمنأفضلبالرمحالعمل

.(1/494)الجهاد"

.82()ص/الفروسيةفيبنصهموجودوهو

18



.سليماناه)1(بابنالمعروفأحمدبنيوسف-2

ذكرتهماأدىفربما..).:المؤلفعلىتعفباتهاخرفيقال-فقد

حطإلى-الكتابهذاإلاالعالمالامامهذاكلاممنيرلممنبعض

فنونفيالاعلامالائمةأحدفالمذكور،كذلكالامرفليس،مرتبته

وقد،وعقليةشرعية:النظرياتفنونفيبمؤلفاتهوعليك،العلم

،الزمانأهلحذاقتحصيلهاعلىوتهافت،الركبانبهاسارت

الموافقيطلبهالعالمهذاكلاميزالفلا،وقتكلفيمطلوبوالحسن

سعيه،وشكر،عنهاللهرضي،نفسهعنمعربوالحق،والمخالف

الحقيقولممنوجعلنا،قدمهبماونفعه،درجتهالصالحينفيورفيع

."...تعالىاللهماعندبذلكقاصدين،بهويعمل

يحققلمفلو،سعيهتعالىاللهفشكر،وبالجملة.5.":أيضاوقال-

اللهرضيأوردبمافكيف،تحصيلافيهامقررةمسألةإلافنمنالعالم

."التوفيقتعالىوبالله،عنه

.هـ(209:)تالسخاويعبدالرحمنبنمحمد-3

،بالسهامالرميفضلفيالتام"القولكتابهفيعنهنقلفقد

نأروي"وقد:تيميةابنشيخهعنالقيمابننقلهما-ب(ق/أ)57

:فقال،الصلاةحضرتقد،اللهرسوليافقيل،يتناضلونكانواقوفا

فضلا.بذلكوكفى،بالصلاةالنشابرميفشبه."صلاةفي"إنهم

.77()ص/الفروسيةفيبنصهموجودوهو

.الآنإلىترجمتهعلىأقفولم)1(

91



ثلاثيات"شرحكتابهفيعنهنقلفقدهـ()1181السفاريني-4

عنه:نقلفقدأحمد"الاماممسند

997(.)2/اليدبقوسرمىمنأوذفي-1

.393()ص/الكتابهذافيوهو

....خمسةالرميأصولأنالامممنالرماةإجماعفي2-

/2(.)008

.593()ص/الكتابهذافيوهو

08(.5-408و897)2/.0.ضربينعلىالمناضلةفي-3

.03(2)ص/الكتابهذافيوهو

02



:هذاكتابهفيالمولفموارد-6

تصريحهحيثمنالمصنفعليهااعتمدالتيالمواردتقسيميمكن

قسمين:إلىوعدمهبها

باسمائها.صرحمصادر:الاول

مؤلفيها.باسماءصرحمصادر:الثاني

باسمائها:صرحلتي1المصادر:الأولالقسم*

الصفحةمؤلفه()1الكتاباسم

916خيثمةأبيلابن)2(التاريخ-1

384،387،393للطبريالكبيرالتاريخ-2

802لحنبل*التاريخ-3

53،171عبدالبرلابنالتمهيد-4

01للمزيالكمالتهذيب-5

072للطبريالاثار)3(تهذيب-6

165شاسلابنالجواهر-7

.مخطوطومفقودإمافهو)!(نهايتهفيجاءما)1(

مفقود.وأكثره،قطعةمنهطبعوقد)2(

.الطبرييتمهولم،مفقودةأجزاءوفيه،قطععدةمنهطبعوقد)3(

21



1(

(نيوالدا)سةلحماا

حمدانلابنالرعاية

*الزبور-

،268الدنياأبيلابن*السبق-

،138الأصبهانيالشيخلابي*والرميالسبق-

71،18،02.36للترمذي(الجامع)السنن-

،8،01،41،95داودلابيالسنن-

63،65،141،3

017،442،

45.55،95،63للنسائىالسنن-

،73،81،531ماجهلابنالسنن-

للدارقطنيالسنن-

للبيهقيالكبرىالسنن-

،137)1(الساعاتيلابن*البحرينمجمعشرح-

46

37

86

27

65

،6

36

65

24

36

21

28

البحرين""مجمعصنف،الاصلالبعلبكيالبغداديتغلببنعليبنحمدهو

واختصرهورتبهزوائدمع،والمنظومةالقدوريمختصربينفيهجمعحيث

هـ.096بعدمات.وشرحه

.(41)4رقمالمضيئةالجواهرانظر

22



)1(الفتوىمختارشرح-02

الصحيح-12

22-الصحيح

بلدجيلابن

11،12،للبخاري

58،،63،0

،146،147

174،384

9،11،12،1لمسلم

75،86،914

حبانلابنالصحيح-23

حبانلابنالضعفاء-42

حاتماليلابنالعلل-52

للدارقطنيلعللا-62

المدينيموسىلابي/وخصائصهالمسندفضائل-27

،42للطبرانيالرميفضل-28

)1(

-51

عبداهوبلدجيوابنالمختار"،لتعليل"الاختياركتابهو

ت)الحنفيبالمذهبعارفاعالمافقيهاكانالموصليمودود

)968(.رقمالمضيئةالجواهرانظر

23

137،028

15،16،41

،7،75،86

،914،161

393،456،

،4،64،07

244،456،

915

178228،

916

155،021

302

47،94،05

52،64،66

محمودبنبنلله

:.)683



9

2

3

5

6

7

8

9

1(

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الرميفضل-

الرجالضعفاءفيالكامل-

الاولىالكتب-

*والممدوحالمادح-

للجوزجاني*المترجم-

المختصر-

داودابيسننمختصر-

المدخل-

المراسيل-

أحمدللامامئلالمساا-

أحمدللامامالمسائل-

أحمدللامامالمسائل-

أحمدللامامالمسائل-

،07،72،73

للقراب

عديلابن

67

،211

الرهاويالقادرلعيد

09،951،622،672،

للخرقي

للمنذري

للحاكم

داودلابي

،188(حرب)1رواية

ئجالميمونيرواية

091،2*مهنارواية

يملالمروذيرواية

،491،691

،091

اخره.إلىالنكاجكتابمنقطعةمنهطبع

34

96

21

86

21

28

36

13

18

13

91

18

91

91



-42

43-

-44

-45

-46

47-

48-

-94

فى-1

-52

53-

-54

-55

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

المسند

كرلمستدا

عبلمستوا

(2)زيلمغاا

*زيلمغاا

يزلمغاا

لمغنيا

291،691داودابيرواية

391لأ.الانطاكيأحمديةرو

591،002،102"حنبلرواية

791،902*ثطالبابيرواية

891عبداللهرواية

991ل!الاثرمرواية

228)1(صالحرواية

،8،21،13،08احمدللامام

49،531،125،362

531،213للحاكم

514للسامري

17،87إسحاقلابن

87عقبةبنلموسى

87للأموي

5،31323،367قدامةلابن

كاملا.ليسالمطبوع)1(

زكار.سهبل:تحقيققطعةمنهطبعوقد)2(

25



لكلماالموطا-65

لك*لماالموطأ-75

*احلقدواالميسر-85

لنسبا-95

(2)يةالنها-06

يحيىرواية

القعنبي)1(رواية

هنتيبةلابن

بكاربنللزبير

للجويني

54،017،244

127

247

135،803

حاشية)ص/127(راجعبتركياهكاملةخطيةنسخةوله،قطعةمنهطبع)1(

.)3(

الطبع.قيدوهو)2(

26



مؤلفيهابأسماءصرحمصادرالثانيالقسم*

الطرطوشي.بكرأبو-1

274(.-)ص/273فيعنهنقل

الدمشقي.زرعةأبو-2

.(156)ص/في""تاريخهمنعنهنقل

.سلامبنالقاسمعبيدأبو-3

ومن،366(،171)ص/"الحديث"غريبمنعنهنقل

.366()ص/في""الاموال

.خيرانبنعليأبو-4

كتابه.علىأقفولم(134)ص/عنهنقل

.الجوزيبنالفرجأبو-5

.(541)ص/في"والمتروكينالضعفاء"منعنهنقل

.حزمبنمحمدابو-6

.""المحلىفيعليهأقفولم(164،)ص/153فيعنهنقل

.البخاري-7

.(156)ص/:فيالكبير"تاريخه"منعنهنقل

الدارقطني.-9

27



.(184)ص/:في"والمتروكين"الضعفاءمنعنهنقل

سيبويه:-01

.62()ص/في""الكتابمنعنهنقل

الشافعي.-11

.(173)ص/:فيوغيره""الاممنعنهنقل

تيمية.ابنالاسلام-شيخ12

)ص/24،77،59،253،257(مواضعخمسةفيعنهنقل

"مختصره"فيكما"المصرية"الفتاوىفيالنقولتلكوبعض

)ص/533(.

13-الصيدلاني.

عليه.أقفولم933(،)ص/فيعنهنقل

.الطبري-41

"والنشابالرميفي"الواضحكتابهمنعنهنقلأحمدبنعبدالرحمن

(.بعدهفما304)صفي

.الدوريعباس-51

.(153،177)ص/في""تاريخهمنعنهنقل

حاتم.أبيبنعبدالرحمن-16

28



.(156،176،178)ص/:في"والتعديلالجرح"منعنهنقل

الدارمي.سعيدبن-عثمان17

في:(معينبنيحيي)سؤالاته"تاريخه"منعنهنقل

)ص/156(.

المقدسي.عبدالواحدبنمحمد-18

عليه.اقفولم(154)ص/فيعنهنقل

.المروذي-91

.(177)ص/في"الرجالومعرفةالعلل"منعنهنقل

النسائى.-02

.(184)ص/في"والمتروكين"الضعفاءمنعنهنقل

92



:وحتواهموضوعه-7

رئيسة:أقسامخمسةإلىالكتابمحتوىتقسيميمكن

:الأولالقسم

!لخيوالنبيعنئبتمابذكر-الكتابخطبةبعد-المؤلفابتدأه

الاختصار:وجهعلىالفروسيةشأنفيأصحابهوبعض

.الاقدامعلىالمسابقة:ويتضمن

والابل.بالخيلوالمسابقة-

أصحابه.بينالنضال!لخيووحضوره-

.بالقوس!لخيوورميه-

بالرمح.صطوطعنه-

واذنه.ع!يمبعلمهعنهاللهرضيالصديقبكرابيومراهنة-

الثاني:القسم

والمختلفعليهاالمتفقوصوره،المسابقةفيالرهانأحكامفي

فيها.

بالخيلالمسابقةفي-الجملةفي-جوازهعلىالعلماءاتفاقفذكر

.والسهاموالابل

فصلين:فياختلفواأنهموذكر

03



هو؟منللرهنالباذل-1

يعود؟منإلى،الرهنعودحكمفي-2

وبسببها،الكتابهذاصنفلاجلهاالتيالكبيرةالمسألةذكرثم-كلا

؟الرهانفيالمحلليجبهل:وهيالفتنةلهوقعت

بهردوما،الاولالقولخاصةالفريقينحججسردفيفأسهب

الاخر.الفريق

الرهنجوازعلى-والنظرالأثرمن-دليلاخمسينمنيقربمافذكر-

علىأدلتنامننبذة"فهذه:القولهذاخاتمةفيوقال،محللغيرمن

."السباقفيالمحللاشتراطعدم

أدلة.ستةالثانيالقوللاصحابوذكر-

مفصلا.طويلارداالستةالأدلةهذهعلىردثم

السبقبذليجوزفيماالعلمأهلمذاهبتحرير:فيفصلاذكرثم*

يجوز؟لاوما،المغالباتمنفيه

منها،قسمكلحكموبيان،المغالباتأقسامببيانصدرهحيث

أمثلته.منشيءذكرمع

وهي:بعوضالمسابقةفيمسألة()12ذكرثم

.بعوضوالحميرالبغالعلىالمسابقة-1

والبقر.الفيلوعلىبالحمامالمسابقة-2

31



.الأقدامعلىالمسابقة-3

بالسباحة.المسابقة-4

.بالصراعالمسابقة-5

.بالايديبالمشابكةالمسابقة-6

.والعمودوالرمحبالسيفالمسابقة-7

بالمقاليع.المسابقة-8

.الاثقالبحملالمسابقة-9

بالمثاقفة.المسابقة-01

فيوالاصابة،وغيرهوالفقهوالحديثالقرآنحفظعلىالمسابقة-11

العلم.مسائل

الاصابة.علىلاالرميبعدعلىبالسهامالمسابقة-12

تلككلفيالاربعةالمذاهبمنالعلمأهلاختلافذكرحيث

المسائل.

فيها،المختلفالمسائلفيالاقوالتلكمأخذبيانفيفصلاعقدثم-

ويليه،المذاهبأوسعالبابهذافيحنيفةأبي"فمذهب:وقال

مذهبويليه،المذاهبأضيقمالكومذهب،الشافعيمذهب

حمد".

يحلوما،السبقبذلكيفيةفي:المذاهبتحريرفيفصلاذكرثم*

؟يحرموما،منه
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فيأقوالثمانيةذكرثم،ذكرهاثم،صورثلاثللمسألةأنفبئن

دليلهيذكرثم،بهقالمنإلىقولكلناسبا،السبقبذلكيفية

عليهيدخلوما-الغالبفي-القوللهذابمناقشةيعقبهئم،وماخذه

.الاستدلالفيويعترضه

الاقوالهذه"تأمل:الدخيلللمحللالمنكرينبقولختمهثم

ومناقضة،لبعضبعضهاومصادمة،المحللفيواختلافهاوالطرق

،والملزومالاصلفسادعلىيدلواللوازمالفروعوفساد،لبعضبعضها

ثم"...كثيراختلاففيهيقعأنفلابذ؛اللهغيرعندمنكانماوكل

."ذلكمنأفقهكانواوإنهم،زيدبنجابرقالكمانقول"ونحن:قال

بنفسه.قائمعقدانهفيهبثنفصلاعقدئم*

أوجه.عشرةمنالاجاراتعقودمنكونهأبطلثم-

أوجه.أربعةمن)1(الجعالاتعقودمنكونهبإبطالأعقبهثم-

أوجه.عشرةمنالتبرر()نذرالنذوربابمنكونهأبطلثم-

أيطله.ئم(والغضباللجاج)نذربابمنأنهبإيرادوأتبعه-

أربعةمنوالتبرعاتالعداتبابمنكونهبإبطالالفصلختمئم

اوجه.

جائز.اولازمعقدالرهانعقدهل:فصلاعقدئم*

المعربترتيبفيالمغربانظر:والكسر.والفتحالضم:مثلثةالجيم)1(

المطرزي.الدينناصرالفتحلابي)1/148(،
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أعقبهثم.قولكلوتعليلذلك،فيالعلماءاختلاففذكر

ختمهثم،الخلافهذاعلى-متفرعةعديدةمسائلوهي-بتفريعات

بيانمع..الرشقوعددالجعلفيوالنقصانالزيادةإلحاقفي:بفصل

الترجيح.معوالاختلاف،ذلكصور

المناضلة:في:الثالثالقسم

بسهامالتناضلوحكم،وشروطها،نوعكلوحكم،أنواعهافذكر

...متعددة

عنه.متفرعةكثيرةمسائلوبسط،أنواعهفعدد-الرماةتحزبذكرثم-

العقد.هذافيالفاسدةالشروطذكرثم-

.قسمانوهيالمناضلةأقسامذكرثم-

الاصابة.علىمناضلة-1

البعد.علىومناضلة-2

.معلومبعددالرميحصرإلىشارو،وحكمهقسمكلأنواعذكرثم-

نأوبينوالتأخر،التقدموحكم،فيهوالاختلافالموقفذكرثم-

سبعةمنالتأخرفيالحكمبينثم،قدراعظمو،موقعاأحسنالتأخر

.()الاهدافالأغراضتعددالسنةأنببيانختمهثم،اوجه

مسائل.منتحتهوما،وأنواعها،الاصابةصفاتفيفصلاعقدثم*

مسائل.منيتضمنهوما،والقربالبعدفيوفصلا-
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،وغيرهالقوسجهةمنوالعوارضالنكباتمنيطرأفيما-وفصلا

ذلك.كلوحكم

والجنب؟الجلبفيفصلاعقدثم*

فيالفقهاءبكلاماعقبهثم،ذلكفيالواردةالاحاديثفيهذكر

والترجيح.التعقيبمع،والجنبالجلب:معنى

ذلك.وفروع،القسينوعتعيينفيفصولاعقدثم-

والاختلاف،والإبلالخيلفيالسبقبهيعرففيمافصلاذكرثم

بينها.والترجيح،ذلكفي

أنواعه:بينوالتفضيل،ومنافعه،السلاحانواعفيوفصلا-

منها،المصنوعومادتها،نوعكلصنافو،القسيبأنواعفابتدأه

تها.وصفا

وختمه،الرجلوقوساليدقوسبينالمفاضلةفيفصلاذى-ثم

الفروسية.بأنواع

الرابع:القسم

تعلمه.إلىيحتاجوما،وفروعه،الرميأصولعددفي

طو،!زوعهذكرثم،الرمياصولعددفيالاختلاففيهأورد

.يعتمدهأنللراميينبغيوما،الرميادابذكرثمالمتعلمإليهيحتاج

نقلهالفصلوهذا،الرميكمالبهاالتيالخصالفيبفصلختمهثم*
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محمدلابي"والنشابالرميفيالواضح"كتابمنبتمامه

.-)1(الطبريأحمدبنعبدالرحمن

النكاية،فيوفصلا،السهمومقدار،الرميكيفية:منهنقلحيث

والجلوسالقيامفيوفصلا،سراعشرونوهيالرميأسرارفيوفصلا

الرمي.في

منعددافأورد:وافاتهعللهوعلاج،الرميطبفيفصلاعقدثم*

يصلحه.ماأوذلكوعلاجوالافاتالعلل

فيوالاختلاف،فيهاواحدكلوصفة،الرميأركانفيفصلاوذكر-

ذلك.

ووجوهه.الاطلاقذكرثم،وميزانه،وأحكامهالنظرفيفصلاذكرثم-في

أربعةوأنهاليد،علىالسهممرفيبفصلالنقلذلكختمثم

،وسداده،ونزولهالجو،فيالسهمارتفاعسببوذكر،أنواع

ذلك.فيوالاختلاف

فيهاوردوماوالقوةالشجاعةعنفيهتحدث:الخامسالقسم

حيث،والجبنالعجزوذم،والشجاعةالقوةمدحفيفصلا-فعقد

ماذكرثم،ذلكفيالنبويةالاحاديثثم،الكريمةالأياتبذكراستهله

.وغيرهالفجاءةبنكقطريالشجاعةبشأنالشعراءعنجاء

ترجمته.علىأقفلم)1(
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.وأخلاقغرائزوالشجاعةالجبنأنبيانفيهفصلاعقدثم-

والشجاعة.القوةبينالفرقفيبفصلأعقبهثم-

عليها.المترتبةوالامور،والشجعانالشجاعةمراتبتلاهثم-

الذلرنيأيها>:قولهوهياللهكتابمنبايةالكتابختموأخيرا

نفلحون!لعلكمكثيرااللهو%نحروافاثبتو!ةلقيترإذاءامنو

معاللهانصبروأوريح!وتذهبفنفشلواشرعوأولاورسوله-للهوأطيعو

المجاهدين"فامر:قالحيث45-46[]الأنفال/<*الصبرلى

ذكرها.ثمأشياءبخمسة

وأزالتومتى،النصرقبةعليهاتبتنيأشياءخمسةفهذه":قالثم

.الكتابنهايةوهو...منهانقصمابحسبالنصرمنزال،بعضها

كتابفيالقيموابن"الكتاب"ناسخأحمدبنيوسفبين8-

."المحمديةالفروسية"

يطهر-فيما-ومشاركةطويلباعلهالكتابهذاناسخكانلما

عدةلهكانتذلك=فيمؤلفولهوالقتالبالحروبومعرفةودربة

حولتدوركانتوإنوهي،الفروسيةكتابعلىومؤاخذاتتعفبات

ب"أحكامتسميتهوأنيحويهومالمادتهالكتابعنوانمطابقةعدم

فيفوائدمنتخلولاأنهاإلا-"الفروسية"منأولى("الفروسية

وغلظة.شذةمنعبارتهمافيمع،الجملة

عليه:مؤاخذاتهتبينكلامهمنجملةنذكرونحن
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فهرستا(،:هو)ويسميهامقدمة"الفروسية"نسخبدايةقبلكتب-1

...":آخرهفيوقالالعامةوالاستدراكاتالمؤاخذاتجملةفيهابين

للدارالفاخرةالذخيرة"كتابنافيفليطلبهمفصلاعليهالاطلاعاحبمن

وانما")1(الحروبمداراتفيالمكروب"فرجوكتابنا"،الاخرة

تعالىوبادلهلطالبهقربمنالحقليلوح=الكتابصدرفيهذاقدمت

التوفيق.

ماعلىمنهفصولفيالكتابهذافينبهتوقد:"فصل:قالئم

بمقولةالكتابختمتثم،الفهرستهذامنخلامافيإليه[)2(...]

واعتذارنا،عنهاللهرضيالمؤلفوحال،الكتاببحالمعلمذلكفي

حامل.[)3(.].إمافاعنهاللهرضيكانفقد،حقهمنهوبما،عنه

الصالحينفيورفع،سعيهوشكرعنهاللهرضيالعلوممنفنون

."...درجاته

نصه:ما)*()4(النجمةعلامةبعد47()ص/فيوقال-2

علمايحطلمفيماشديدبحجرالرميقيالبعدودفعه:"أقول

عن([)...]فيهبالمراكبوالمسابقةوالسباحةالشباكوإرادة،بنفعه

.العربفرسانتعرفهاالتيالمطلوبةالفروسية

.الانإلىالكتابينهذينعلىاقفلم)1(

لي.تتبينلمكلمتان)2(

أتبينها.لمكلمة)3(

.المذكورةالصفحةعند*النجمةبعدكلهاالتعقباتجميعوكذلك)4(

أتبينها.لمكلمة)5(
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الفقه،كتبمنالكتابهذاألفتعالىاللهرحمهالشيخأنوالحق

فيراهبماختمهثمصذر،بماع!يمعنهالنبويةالاحاديثمنوصدر

:ذكرناهكماالامريكنلمفان،غيرهواختياراختيارهمنالطبريكتاب

المعدودةالمحاسنمنللخيلالراكبيفعلهمايذكرلمبالهفما

والملكة،الركابفيالقدمواثبات،الفرسبطنإلىالساقكلف

فيهيبسطمكانولهذا،الجهاتسائرمنراكباتحركاتهفيالمطلقة

به.أملك

إذاالضاربمنهيحذرومابالسيفالضربحكميذكرلمبالهوما

منهوتمكن،مطلقاالاصابةعدمأوونفسهفرسهإصابةمنفارساكان

شغلتهأو،فرسهمنأفسدتتكنلمإنالتيضربتهعلىمجيباخصمه

نفسه.يصيبفقدداخلاكانوانضياعا،ذهبتقد،لهبإصابتها

فيه.الايغالعنتغنيهذاوشهرة

الاستقباليذكرفلم،وأجوبتهاالفرسانمضاربيذكرلموماباله

السريطولا،جوابهولاالكفولا،جوابهولاالردولا،جوابهولا

ذلك،منلشيءيتعرضفلم)1(،الضب:المغاربةفرسانتسميهالذي

فيه.تبسطمكانأيضاولهذا

تمرينمنهاالمطلوبالتيبنودهمنالرمجحكميذكرلمبالهوما

الخيلجولانوأحكام،والتبطيلالطعنفيللعملوقبولها،الاعضاء

هذاكلعنهاللهرضييذكرلموانما=يحذرومامنهيجبوما،فيه

الاصل.فيرسمهاكذا)1(
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.ذلك)1(فيتدوينعلىتأليفهعنديعثرلملانه

ألبئة.بهعلمنافما:الركوبفيالوصايافيأما

بهالناسعلمو،فكذلك:معناهفيومابالسيفالضربفيوأما

المخلص،الثقافيحسنونلانهم؟والبغاددةكيلانأهلالمغاربةبعد

المطبر.فيوكذلك،يدفيهكيلانولاهل

،بنودهتعيينفيتأليفاتفيهرأينافقد:بالرمحالعملوأماإ

عملا.يؤخذإنماوالتبطيلالطعنوأحكام

لاكونهاقدرفرصللفرسانتلوجالخصومملاقاةفعندوأيضا

بالوصية.فتحصرتعلم

تنصبالتيالحروبأحكاممنعنهاللهرضييذكرفلميضاو

ب"فرجوسمناهالذيكتابنافيفيهاثبتوقد،ألبتةشيئالاجلها

فيه،والتبحر)2(،البابيفتحما"الحروبمداراتفيالمكروب

يذكر.بالشيءفالشيء

إلافنمنالعالميحققلمفلو،سعيهتعالىاللهفشكروبالجملة

وبالله،عنهاللهرضيأوردبمافكيف.)3(..تحصيلافيهامقررةمسالة

ذلكدخولعدمراىأو،العامرةمكتبتهعنلبعديذكرهلمانهويحتمل)1(

ذلك.غيرأوهنا،

أتبيعها.لمكلمةهنا)2(

لي.تطهرلمكلمةهنا)3(
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."التوفيقتعالى

نصه:ما76()ص/في-وقال3

فحق،وفوقوأمامووراءوالشمالاليمينفيعملهأما:"أقول

،الارضفيالسهميذهبنإلا؛محققفغيرالأسفلفيعملهفأما

معواليمينالعلو،معالسفلذكر:ذلكعلىحملهإنماالشيخولعل

يعطي]أمام[فقولهالاستواءعلىالرميبالسفلأرادوإن،الشمال

اختلاطهوعدم،فيهألفلمامباشرتهلعدممبسوطالشيخوعذر،ذلك

."التوفيقتعالىوباللهلهالمباشرينبالعلماء

نصه:ما77()ص/فيوقال-4

بمساوليسالرميباننجزملانا،ظاهرهعلىهذاوليس:"اقول

حضرإذاالوقتان:المعنىوإنما،لهتتركحتىالصلاةلفريضة

اخرفيوهمالنضالكانفلووصلوا،أتمواالنضالفيوهمللصلاة

."النضالبتركمخاطبونأنهمفالحق،الوقت

نصه:ما77()ص/فيوقال-5

وهو،هذاعليهيأتيالعشرينوجوههمنالشيخعددهوما:"أقول

.ظاهر"

نصه:ما84()ص/في-وقال6

التأليف،صدرفيمقدمايكونأنالتأصيلهذاحقومن:"أقول

".فاعلمه،إليهوينقادعليهيبنىممافانه
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نضه:ما(166)ص/في-وقال7

الادلةمنالحقيطلبإنما:يقولأنولخصمك،...:"أقول

متيقن،إجماعإلىأو!م،رسولهسنةوالىاللهكتابإلىالراجعة

خصمكقولتسميوكيف،فيهينازعكخصمكعلىوردتهماوغاية

الصوابانلديكرجحوهل،ثبتماموردافيهقررتوأنتشاذا

يأتيأو،عليكينقضهماعلىتعثر]لن[)1(أنكلكأينفمن،ماعلمت

.سواكبه

،الفصولهذهفيوردته[]ماكلإنمعترضلكقالفلووأيضا

هذهفيالشرعيةللأمورالمعلمالفقيهوظيفةمنهوقبلهاوفيما

تعليمعلى[]الكتاببنيتإنماوأنت،النظريةالفرعيةالمسائل

تجعلهاانساغفالى،فقهيةمسائلهيإنماوهذه،الشرعيةالفروسية

قسم]ومسائل[المغانمأحكامفأين،حرامبأمورلتعلقهافروسية

.المطلوباتهذهوتتعدد،لازمالنظربهذاايضافهو،الفيء

ثمونبهت،جملةفيهذكرتفهرستا،الكتابلهذاجعلتوقد

.لازموهو،هذاتوضح]امور[على

الفوائدمنالحظقليلالفوائدمنعليهاشتملماعلىوالكتاب

أحكامفيالمكروبب"فرجوسمناهالذيكتابنانظرومن،الحربية

الكتابهذاأنيقيناعلمبأمرها"يسوءوماولوازمهاومعاناتهاالحروب

يدلأوالفروسيةيعلمأنمنبهأولى"الفروسية"أحكاميسمىأن

مناسبا.رايتهماوأثبتالتصوير،فيتظهرلمالمعقوفتينمابينجميع)1(

42



ضمأنهعنهاللهرضيشأنهمنيظهروالذيأسبابها،يذكرأوعليها،

التيالفقهمسائلمنبذلكيتعلقماالسهمرمايةأحكامفيكتابهإلى

المسائلهذهفيكلامهانقضاءعندوسنبينهفيها،الناساختلفت

العمل.فيبالكلامابتدأ[)1(]التي

جانبفانأبعد،بلازموتعلققريبا،اللازمتركفقدوبالجملة

طلبه،ميزانيرجحوذلك[،]فعلههيتولتمابيانتلزمإنماالفروسية

وصفةهوالشيخوردهوما،الحروبفيبهاالعملكيفيةفي:أعني

علىفعلاغيرهعن[]فهمبالصناعةلهمننقلإذاماحكمالمبينالفقيه

فيه؟الحكمما،شرعيئنهج

بعملوتلبس،بهقامإذاثموصفا،إحكامهبعديتمإنماوهذا

ونحن،بالصناعةالعلمعلىزائدأمروذاك،تحكمبعدالشرعبنمن

وبالله،سائغوجهعلىالظفرطلبهيإنماالفروسيةأنآخرهفينرى

."التوفيقتعالى

نصه:ما(176)ص/فيوقال-8

منهينتجومابجيد)2(،ليسبالذوقالاحتجاجالشيخفتح:أقول"

.ظاهر"

نصه:ما(176)ص/فيوقال-9

مناسبا.رايتهماثبتوالتصوير،فيتظهرلمالمعقوفتينمابينجميع)1(

هذاهلمنليسالناسخوإنما،بالذوقالاحتجاجالمؤلفيفتحلم:قلت)2(

كذلك.فظنهوتعلبلها-الاحاديثنقدعلم-اعنيالفن
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تقومفبمالاذواقتستولموإذا،مقالأيضاهذاوفي:"أقول

ينازعهوخصمهالذوقبدعوىالخصموانفراد،الخصمعلىالحجة

عنديحملوظهورهبيانهالذوقهذايكوننإلااللهم،فيهبالحجة

هذاتركفكانوبالجملة،القائلالاول]الخصم[عندكالذيسامعه

."التوفيقتعالىوبالله)1(أولىالفصلبهختمالذي

مانضه:(178)ص/فيوقال-01

")2(!موضعغيرفيمسلملهروىإسحاقابن:"أقول

مانصه:2(80)ص/فيوقال-11

،البابلاولمعنيالبابهذافيالاسهابهذاوبعض:"أقول

تعالىوباللهللمتدبر،لطهورهاتركتاهاكثيرةمناقشاتأوردتهماوعلى

."التوفيق

نضه:ما21(0)ص/فيوقال-12

نأمنبهأولىفقهكتاب[يكون]أنالتأليفوهذا.....:"أقول

."التوفيقتعالىوبالله،فروسيةكتابيكون

نضه:ما225()ص/فيوقال-13

]الحربية[الاعمالتعليمإلىبالنسبةقررتهماكل...:أقول"

الفن.أهلمنليسانهالناسخوعذر،اولىالمؤلفماذكرهبل)1(

الفن.هذاأهلمنليسالناسخانعلىيدلوهذا،المتابعاتفيكلها)2(



قدالكتابأنفلووأيضا.العمليبالامرمتعلقغيرالعمليةالفروسية

كنتالدليلصحةفيها)1(الصوابوتحقيقالمسائلهذهبتقريرأوردته

بتعليمالمؤلفاتبمبسوطإلاالنحوهذامنيليقلابمافعلتقدأيضا

التيالمسألةفيصوابايراهماترجيحفييبديهالذيوإنما،الفروسية

أضربتوقد،لاأمالرهان]مع[الشرعيجوزهل،جرىببحثتتعلق

منهاساغهلهاقررهاماعلىأتقنتإذابهاالتيالابضاعتعليمعن

لهيسوغفكيف،بالصناعةالعملبكيفيةعالمغير)2(بذلكبالقيام

معذلكغيرعلىوهوما)3(علىاللزومفيالامرأنوهب،الرهان

تعالىوبادده،ملائمباختصارتراهالذيالمذهبمنالصحيح

".التوفيق

نصه:ما312()ص/فيوقال-14

طولالتأليفهذاشانوانما،يشينهماشيءحسنلكل:"أقول

ولاالحربيبالعمليتعلقلامماالمبرماتهذهعنالتكليفهذا

منهذا)4(فمثلوأطالأسهبأنهعنهقدمناوقد،العمليةبالفروسية

الشيءفهيالفروسيةنفسأما،الاعمالهذهفقهطالبأوالفقيهوظيفة

وغيرها.الاحكامهذهمنهاتغيرأوضاععلىعملإذاالذي

شرعا،اللازمحكمهأعني:فهوالعملذلكبهمايقومنفسأما

(.بيان)معوتحتملاتبينها،لمكلمة)1(

اتبينها.لمكلماتثلاثهنا)2(

لي.تتضحلمكلمةهعا)3(

أن(.)مشلالاصلفي)4(
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وذلك،علمهبعدحكمهغيرالوضعيالشيءعلمحكمأنفتعين

كانوقد،العقليأوالشرعيمسوغهعلىيتوقفعلمهبعدالحكم

التاليف،هذافيشرعيتعليميوضعمنلهلابدكانإنعنهيغني

فيفقهكتابعلىوقفمنفانذلكإلىالداعيةالحاجةبقدرفليكن

هذهمنفيهضممامجموععلىاشتملتيجدهالمالمسائلهذه

فيالاسهابهذايكونأنبالتأليفالاولىوكان،الشرعيةالمسائل

كلفيفللتأليفتام)1(هذامعكانوقد،الفروسيةبأوضاعالعملكيفية

تعالىوبادده،أنسبالتأليففيعندهوالوقوف،حذقههوحكمفن

."التوفيق

نصه:ما493()ص/فيوقال-15

نإ:لجنابكنقولوكنا،النظريللبحثالحكمكانقد:"أقول

:نقولوكناعلما،المسألةحكمعنالمسؤولالمفتيوظيفةمنهذا

وقد،الحربيالعمليالعلمفيالقولالتأليفلهوضعتبماالأليقإن

تعليمها،منهالاقصىوالمقصد،للفروسيةالعامليعنيلاممابرحنا

الفقيهإلىحقهمنفشيء)2(العلوممنذلكأحكامفيالاختلافوأما

ولمالفروسيةهوإنماالكتابلهوضعتالذيأنوذكرنا،بذلكالقائم

شيئا.يعنيفيمامنهايعلم

منبشيءلهاتعلقلافصلمئةمنيقربماأوردتفقدوبالجملة

محتمل.الاصلفيرسمها)1(

ئبته.ماالصوابولعل)المعلوم(،الاصلفيوقع(،المعلوم)منقوله)2(
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القوسينبينالمفاخرةذلكفيأنشأتذلكوبعد،ألبتةالحربيالعمل

قائمةغير...فانهاإيرادها،تركبالبلاغةبالقائماللائقكانبألفاظ

لاأمرعنقائلهيخبرتقليدعنعريتذلكمعوانها،البرهانساقعلى

بماالاحتجاجإلىدعاكالذيفما...،المعصوممنبوحيإلايصح

أتىبأمرفكيف-شريعتكفيالموردهذا-؟ذلك)1(بدونحجةتراهلا

العهد.قربمعحجةمثلهتجعللانتو،السنينمنآلافعليه

بهيطيرانطائريننسرينظهرعلىهولمناليدقوسفانيضاو

منعلىالمشقةمنذلكفيلما،الرجلقوسمنأرمىعلواالجوإلى

رجلهمدمنلهلابد،نسرينظهرعلىتابوتعلىراكبحالحاله

الامور.عاقبةفلله،بهيرميثم،محلهفيسهمهليؤيد

ومعهاآدمعلىتعالىاللهأنزلهاالمحمودالقوسأنأوردتوقد

وأنمرود!موضوعمنالرجلقوسأنوقررت،سهميننزلو،الوتر

إلىثمإبراهيمإلىصارلديكالمحمودةالقوسعلمأنعلمت

يكنلمإبراهيمعندمدخوراكاناليدقوسعلمكانأفتراه،إسماعيل

وأ،لادمالمذكورةفالقوس،تعالىاللهكوحيبوحيقالهلانهغيرهعند

بدليلهطولبتالاختصاصإلىجنحتفانشائعا،ذلكعلمكان

فما،القوستلكعلمإذاعةإلىملتوانعليكأعزهوما،النقلي

طاحونكنصفقلتكمانقلهامعحملهاتكلفإلىنمرودأدىالذي

ماوهىماحينئذ؟الناسفيشياعهمعالأخفوتركالجوفيمعه

)بدور(.الاصلفي)1(
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زادهفماراجحاكانأنهوهب،رجحتهمانصرةفيإليهأسندت

تعالىوبالله،ولكلنااللهيغفر،ضعفاإلاالاستدلالبهذاإياهترجيحك

التوفيق.

فيالطبريكتابإلىأضفت-تعالىاللهرحمك-إنك:قلناوقد

أحكاممنذلكفيالعلماءذكرهاالتيالمسائلمناستطعتهماالرماية

القسيوبذكر،الرمايةتعليمبذكرأخذتقريبوعن،بالرماةتتعلق

الأمور.عاقبةتعالىفللهالفنمنأجنبيذكر=ونعوتها

قدرفيينحصرالعدلعلىأفردناهإذابالفروسيةيتعلقوالذي

تعالىوبادله،ظاهراوجدهنظرةبأولهذاتدبرومن،فقطقائمةأربعين

".بهنتايد

نصه:ما(473)ص/فيوقال-16

إلاأردفلم،ثمثبتهمافصولهأثناءفيينظرمنيرىربما:"أقول

منناومااتجيمنأشلدعلئهقآفر>:يقولتعالىواللهمطلقا،الخير

ولم،علمهبمبلغعنهاللهرضياجتهدوقد86[،]ص/!(المتكضين

وإذا،أجرينأحرزأصابإذاالمجتهدأنصحوقد،الخيرإلايقصد

يقفمنولعل،الخيرولهلناتعالىاللهنسألواحذا،أجراأحرزأخطأ

ينبغيمالافيهخل)1(وماوضعهويعتبر،الإماملهذاالتأليفهذاعلى

صدراجعلناهالذي،الكتابفهرستفيعليهنبهناقدمما،بهالاخلال

قدروهذهالخير،إلايردلمانهكررنافقد،منهفصولأثناءوفي

.الصوابهووالمثبت)أحلى(،الاصلفي)1(
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منيرلممنبعضذكرتهماأدى)1(فربما،الشأنهذافياستطاعته

الامرفليس،مرتبتهحطإلى-الكتابهذاالاالعالمالإمامهذاكلام

بمؤلفاتهوعليك،العلمفنونفيالاعلامالائمةاحدفالمذكور،كذلك

وتهافت،الركبانبهاسارتوقد،وعقليةشرعية:النظرياتفنونفي

فلا،وقتكلفيمطلوبوالحسن،الزمانأهلحذاقتحصيلهاعلى

عنمعربوالحق،والمخالفالموافقيطلبهالعالمهذاكلاميزال

ونفعه،درجتهالصالحينفيورفيع،سعيهوشكر،عنهاللهرضي،نفسه

ماعندبذلنبقاصدين،بهويعملالحقيقولممنوجعلنا،قدمهبما

."...تعالىالله

:الكتابمطبوعات-9

عزت/بعناية-(م1491هـ/0136)،الانوارمطبعة:القاهرة-1

.(الاولى)ط.صفحة()134فيوتقعالحسينيالعطاء

عزت/بعنايةهـ(،)1414،الخانجيمكتبةنشر:الثانية-الطبعة

صفحة.()134فيوتقعالحسينيالعطار

)176(فيوتقعم(،)0791،العلميةالكتبدار:بيروت-2

صفحة.

)184(فيوتقعم(،)7891،عاطفمكتبة:القاهرة3-

.الصوابهووالمثبت)اذي(،الاصلفي)1(
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م(،هـ/0991)0141التراثدارمكتبة:النبويةالمدينة4-

ط).صفحة)335(فيوتقع،الفتحالديننظاممحمد/تحقيق

(.الاولى

الاندلس.دار:-حائل5

بنحسنبنمشهور/تحقيقم(،هـ/3991)1414:الاولىط-

صفحة.)528(فيوتقع،سلمانبنمحمود

صفحة.)528(فيوتقعم(6991هـ/14)17:الثانيةط-

والتوزيع.للنشرالاثاردار:القاهرة-6

عبدالرحمنأبي:تحقيقم(،4002-هـ)1425الاولى-ط

صفحة.027()في،سعدبنعادل
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التحقيق:فيالمعتمدةالنسخوصف-01

خطئة،منهااثنتين:نسخثلاثعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

العطارعزتبتصحيحها:قام.،التيالثانيةالطبعةهي:والثالثة

الحسيني.

.()ظالظاهريةالنسحة-1

الجامعةفيمصورةومنهالظاهريةالمكتبةفيمحفوظةوهي

المجلدهذاضمنالكتابهذاويقع)328(،برقمبالمدينةالاسلامية

ترتيبفيالدراري"الكواكبكتابضمنق(944-ق)348من

بنعليالحسنلابي"البخاريأبوابعلىاحمدالاماممسند

المتوفى")1(زكنون"بابنالمعروفالحنبليالدمشقيعروةبنالحسين

هـ.837سنةفي

وخطها،الناسختعليقاتمعصفحة(01)0فيالنسخةهذهوتقع

النقط.مناحياناويخلوالغالبفيمقروءواضح

أحمدبنيوسفبخطهـ،083عامالنسخةهذهكتبتوقد

.()2(سليماناه)بابنالمعروف

لابنالمنضدوالجوهر214(،)5/للسخاوياللامعالضوءفيترجمتهانظر)1(

والسحب222(،)7/الذهبوشذرات(،1)80ثم99(،-59)ص/المبرد

وقفهـوهو1281عامالكتابهذاراىأنهوفيه735()2/حميدلابنالوابلة

.مجلدا()127فيويقع،المقدسيعمرابيالاسلامشيخمدرسةعلى

على-وتعفباتهتعليقاتهخلالمنويظهر،الانإلىترجمتهعلىاقفلم)2(
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يلي:بماالنسخةهذهوتمتاز

)97(بحواليالقيمبنوفاةبعدكتبتحيثتاريخها،قدم-1

الصفحةإلىالواحدةالكلمةبينماعديدةبزياداتانفرادها-2

)ص/112-113،انظر،الكتابحاشيةفيمبئنهوكمافاكثر

.)165

فصولوإحصاء،المولفكلامعلىبالتعليقالناسخقام3-

هذافي)*(علامةبوضعقمتوقدفصلا،)165(فبلغتالكتاب

المؤلف.علىالمتعقبالفصلنهايةفي،الكتاب

،والقتاللحروبوالفروسيةفيودرايةومعرفةباعوله،عالمأنه:المؤلف

وماتها،ومدارومعاناتها،الحروبأحكامفيالمكروب"فرجكتابوله

.وغيرهبأمرها"يسوء

وليسهذا،أحمدبنليوسفأنهاليظهر،النسخةعلىلتعليقاتوتلك

معها:أمورلعدةوذلكزكنون""لابن

الحروبمنشيءفيشاركأنهترجمتهفييوصفلمزكنونابنأن-1

هذا.حمدبنيوسفبخلافبها،ومعرفةدرايةلهأو،والقتال

لهأن-عليهاطلعتفيما-زكنون""لابنترجمممنأحديذكرلمأنه-2

."...الحروبأحكامفيالمكروب"فرجكتاب

فهي،والشدةالجفاءمنشيءفيهاوالردودالتعقباتهذهأسلوبأن3-

تشبهولا،والقتالبالحروبومعرفةباعلهالذيأحمدبنيوسفبكلامأشبه

.العبادةإلىوالانقطاعبالزهدوصفلذيزكنونابنكلام

أنهفينصوهذا([...:"أقول:بقولهمصدرةالتعقباتهذهورود-4

زكنون.ابنكلاممنلا،الناسخكلاممن
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ويضعب)كأ(،الناسخلهارمزاخرىنسخةعلىمقابلةانها-4

الداخل.منالمنقوطةوالدائرة،(!)بلغالمقابلةعلامة

حائل:-نسخة2

.يعقوببنعلي/الشيخمكتبةفيمحفوظةوهي

معتادنسخيوخطها،صفحة)702(فيتقعالنسخةوهذه

وناسخها:هـ،02/9/1318فينسخهامنالفراغوكان،واضح

)1(.سليمبنعمربنمحمدبنإبراهيم

النسخة.هذهعنهكتبالذيالاصلإلىالناسخيشرولم

يلي:بماالنسخةهذهوتتميز

.09(ق،63)قفيكمااخرىنسخةعلىمقابلةانها-1

)كذا(عليهايكتبمشكلةعباراتاوالفاظمنالنصفيكانما-2

09(.98،قق36،)قفيكما

ق،47ق،44ق،41ق35،)قفيكماعديدةتصويباتعليها-3

وغيرها..(801ق،05

كتبمنكثيرابخطههـكتب1278عامبريدةفيولدالزاهد،العابدالعالم)1(

المستقنعوزادالفقهعمدةيحفظوكان،أبيهبعدالإمامةوتولى،العلم

هـ.1351عامتوفييخطيء،يكادفلاقلبظهرعنويكتبهما

العمريصالح:تأليف"القصيموعلماءوتلميذهمسليمال"علماء:انظر

034(.)6/نجدوعلماء211-212(،)2/
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:()مطالمطبوعةالنسحة-3

طبعتوقد،الحسينيالعطارعزتالسيدبتصحيحالمطبوعةوهي

سنةالخانجيمكتبة-الثانيةط،سكرومحمودالعطارعزتنفقةعلى

بطريقالنسخةهذهعلىعثرانهالعطارعزتذكروقدهـ.1414

يرجع،ومفهوممقروءبخطمكتوبة،الوراقيناحدعندالمصادفة

.الهجرةمنالتاسعالقرنإلىكتابتهاتاريخ

)1(

)1(.نصيفمحمدالشيخعنداخرىنسخةعلىقابلهاثم

حائل.نسخةوهي

رقم"المحمدية"الفروسيةباسمالعراقيالمتحففيخطيةنسخةوهناككل!

وهوالكتابهذافيلماموافقواؤلها،صفحة)15(فيوتقع)8822(

.(...الحقودين،بالهدىرسولهارسلالذيلله)الحمد

.الكتابهذامنقطعةانهاويظهر

.(1)70رقم(183أ/ص4/ع)مالعراقيةالموردمجلةانطر

بعنوان]3/436[)976(بالهنداباد-بحيدر-الاصفيةفينسخةوهناكمجلأ

عليها.نطلعولم،القيملابنمنسوبة،"والرمي"السبق

في"الفروسية"بعنوانبتركيا-استانبولفي-بكوبريللينسخة*دوهناك

)1362(.رقممجموع

الذيللمكتبةالتفصيليالفهرسعلىوالاطلاعإحضارهابعداتضحوقد

هذاان-39(:29)2/افيكاروجميل،ايزكيوجواد،ششنرمضان:اعده

رقمالأزهريةفينسخعدةلهالكتابوهذا.حزاماخيبنليعقوبالكتاب

وغيرها.تشبربيتيوفي)633(،

باشاتيمورمجاميعضمن،المصريةالكتببدار،التيموريةالنسخةوهناك*

05(.)ص/راجعسعد،بنعادلبتحقيقأخيراطبعتوقد
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:الكتابتحقيقفيالمنهج-11

النسختينعلىالنصمقابلةبعد،المهمةالفروقإثبات-1

الخانجي.بمكتبةوالمطبوعةالخطيتين

داخل)ح(وحائل)ظ(،الظاهرية:النسختينارقامإنزال-2

ناسختعليقمواضعإلىالاشارةمع،معقوفتينبينووضعهما،النص

.)*(النجمةعلامةبوضعالمؤلفكلامعلى()ظ

كتبمنمصادرهاإلىالنصفيالواردةالمسائلعزو3-

الاربعة.المذاهب

اللغة.كتبمنالغريبةالكلماتبعضتوضيح-4

.الامكانقدرالمؤلفاوردهاالتيالنقولتوثيق-5

عليها.والحكم،والآثارالاحاديثتخريح-6

والفهارس،اللفظيةالفهارسعلىتشتملعلميةفهارسوضع-7

التفصيلية.
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التحقيقفيعليهماالمعتمدالخطيتينالنسختينمننماذج12-"



لمايم

سممر.

صضطءلار!لىللىض!فط!مارظءورإم!ايثرنرمصن!ابم1لمفركاىذنجىءرإ\!4!.،فيمر

راكهشهـسماط!صهـطلرلم،مرفير6ذفرضلاللأزجمدلؤومتيلأعافذصرحباذ!الىاطصإلمين!اش

!ند0لدددلأرف!به!راائاذرلدلغس!4حمدط!ودا!لمبمتا.وررضطاء؟!بم\ا-،!-

بدنجبمخهـ1!1أسضعردطيرأ!كايرحمتوالرهـئاالممبخلصفىطاص!حثفيعكطلكأقآخا!-اءإا

لمقشاد،بم!ضزةضعان!أ.لأ،ريإشووكا!هارلرصزاإطدصلزشط6صرفىسسلرصبم-اق

صهـمرر!ف27!!ضذفلازلمافى-صطماتتال!لأفلزلطهـا!جرر1.طكأهر،ا(.صمرردرصروليرؤ

بمصلناضناا،لتص!لكد!اب!،ليونارإهلا)ا،أل!بزلزكؤمن!رنزرربهأها،اارملسل!!

بب2إفىتلرسيرا\طز-طلهـاولمحقمعانالرنزلملمحكمضلرونجلمفرءبلسلراؤم!ااكا3جلى0هـ2ا

هـماطاهرايخرفزحرصمئداكدد!1نز،الزح!لمروصهـهز"01ل!ن!3،يخ"طررءلا،لونىسبزط.،

الؤرشينب!صإلمالمحررصأ.ال!ر!ا-،حأر!المرطوفير6ضئامرساضراا-ص!ط!وشيخح!ممط!ا

نجيقحبسرنا.نفلايخ!ل!،لمسدض.ض!ئ!اازبرمحك"يرطزالىضطوالخ!!قرأايليانفلثرشرااأ

!نرمزثةف!إديزااء-فدث!زاك!زالمنزدنرلموعراض4مما.را-كر3!ب!.تر!د()6نا"للز،لاطل

كل/4)متثرلأاانارإصرفىهضبطأطررف!،ل!اإ\خمآ-ل!ارااحزلماالدحؤاثماكدلم4!ولمل!حط

صضي!و،!عدالمحارتدضى،صط4لمقلقكتكلنرارلحلحقممفتربلالافيابرنبملمحاأ

هشءندفى!لىالمرز،،طباطك!زكى43لىبرتجرلماخبماللايخغامفنحرازماخل9!الىللأط،!ا

شفرهـ،فلا،!اامافي-نصعراز+3:ق!،شفىصىز،!صفعيموكاذاضىاا!دز

بئةملىاشاءل!هراهـ4!!اس1وىءر!1مىر!افيدص؟هفيل!ا!،رنع-!خبم/ضهتشاظرأ

كال!!س!أص!بر.!.لمارفىضد!يمانهللضو

زكرليعيرائداا،

رصيزلمحبريمزنمسهـبهـاياسلىساللابرهبراف!ل!ضاهـص!ايتتد!سافماأبماطافنمالماإ

ثجا.ا،ديزسلظزم!صلدكألىسافماإسظهصلم،1رصهـلمحمىن!اصأعلازرمزلمم!صى

وذشبزلملزظلدتلأاتمائلىضطهظسدبملالممنؤانالزالسءرتعقتابماالمر!)لهزل!ا!اا،ا،ر

ريزرالم)لزمات101-لغبخبرزفىدتلوبامراكلتيذ.نرط!ؤصئ،،للرانزالرعها!ااسمض9

رصرلىأ9اإد"ركلققدينفيجم!ناودسسز!ظف!ت1زلغلمحر-،اصم،ظلأسفل!لا

-لعيملاددرالزلمصدمقذقلطلرهـحرهـعزر،!ماب!يالماييمال!إلاكألىددمالهاصور.هـشرك!4

11311.اكل.!.لأ-،10111/
دالر!خطملصرز.ستلررؤنجلى،ب!ءننرقفيت!لمز3،ص-صهـضروسبمإ

ك!صىروئهلىءلعرأ/لى1.،لمل!يه!الن!إهـ-1لم!التتالبههـلجم،بئ2رهـأهـزظلىاممدزا!:لم

زط!لرثلىلموءلم،ل!ضككضتاحكلمم!ا"اجلا!وع!الزوص،ثشا!1اإس،نمه!2-لمحألى،ظ

(ظ)الظاهريةالنسخةمنالأولىالورقة



رن!صطدلنل)*.:!هاتاحدتانو+ذل!بئ،رطا،حعالط!اط3"اا2اللؤ!او!مد%،لطا،

لحلئلاى3والعألأأفدضحمومداالممفىلأنءأب!دممدتمنعولذلملرنن!ر!/ءيىطمدكاكلا

هـبرر1ت+أفوشدلهشصطسرالىلمفزلممملأسطلكا!فزيىالةأعنالاوصن!"في.

ر،!لمممولصنوظلأظل!اضال،كاما!ضلكلتلوطاير!والارظأرقطد!ق!الدفي-/

3فدللصغفلارلمضطشنولوفضددشفم-طصشهل!ارزلهيرلحاص!إلمحند!دبئا05إلإهـسنم

لىالر!قس!لهشريأسشالزول!لبداهـكل!دلماوذالمحأتجبتقنايدا!ضماالمرطهرانا!را/صط

ممطتألتعضنتلالالملي!ا-الدل!ركمد،!ررالمالئرنراشىا!ا*أ-سسسىت

هـطراأ!حماصفهالأ!ثاواللداأاصفم4ا!لاولالمممه-ر!ملىطحورباافنىكأنج!شاخلأنالمر،

ىو!لطاخونقولتد!اجبنهول!اؤطهدمعوضدذلدكر،ليرادامرفيءللىواوالنماتاسرمغط

رلصنرربشىولءرحلا\ناواصا2بءلدمرلمحوص!-ئيلذهـ!مماينوامرالماورلراالطااضئاذاوبر

كمادلمماهـددطئرلا!ىإضابخبنإ،!!ر!الندالر!)كلق!اث11لها!،ء-لرعدمزخغإشقىل!ألم/3!اا

جدلمحرضالزد،رولرنمسفضاكيا!عمانلجفنثبخىكااخما7إ"لأل!اكالكارد"ر!را

.يدجمرن.هـعحلومبافى!صضلاإهـبااللا-نخم.،لدخىسو!إليشحىلذهـمرلى!اؤلافيرتاكنىدلرءأ

ر11أادمسر،كألنئلما1،يريمممرصالرمرمامدشي1اوالذرمنوا4ا،لف!رمودوكحر!لبرجمو،بالمو

نا/فت!ا!اراص!زندمبرمح!!تلوارلمحو1فارلارصررلمادلالمددرل!،

ومر!ال!غنالئلال!ليالحر!اءصله،طامصلمتالماال!يم،اءها،زالرللت،او،1،لا.ء،ص"،

هـلرلىلصهـل!ط/حا

لالظعنرلمابئلالرثا!بئلاو!طرزمرنه!حدلنوهـءإلمظؤلوهفلل.رالرهـلوحىاا

!صردا")00اء-او!ثالى"،اطثضطالللاهلزما:وحر0لظنغ-طانرلمارلأهااحذفر

لىسطا!صفرذا-شممطعأتءإلنصمحفلمد!ك1ل!ضوشئرالىاشماطقط!كر"صي)ضاله

لداللالطااسما.دللاءاؤكرالمءإإ\ألمإنمحغ!ادافىلط!أاالصا!اازعطمطللى-م!ظد/

نهطل!لم!دصأ،لولافالغماإدا!اسارر-ا.:ص-!يرضدفرلمضزتخائلاكا!

لرو!الةلمئد!!لر!افؤلما4ثبد!رلاحر،اضنطلج!الحارو،لمحها)نم-تهرؤسملااد

لهرةإلالنرهانأ،،لهلصاجرلما:(تد،لا!سؤلمهلما،االه!ب!/أرداال!طت!تمالهـلأ!رلاط-نح

للاتايئاحرهـر1هأاحالاداي!واباحز!اما1،إفندالمأتاجالصرلابمدامل!ل!متممبلع.ه!رمندا

لهلىلرنئ!"،!لح!إالطءطو،يخرفصوللمالمرلتااصاامذا،ص،ولسشروطمال-لنالكا.

ازبلركانالألمزاطلل!ا!دهداالجزلارابراافىلتلىثهـفيلأ!لىىا5هـصل!ألأبااولاسكأ

الىلخررا!لمزلمولاطلاثدنأاسععطقيي!م!اااط!للذالالا،ه-الماأ1أاورم/ضول1م!صصذؤفيلى".الأت

لتمماكلهطالهـ"ند؟ننرصارس،رففدلن!ر،ثصيمسونا،ط!دم!لنادءلململم!نرنااخملا01يلا*

المحلررالحرهرهـرل!ل!ىالوافتاد!!ائهـالال!لمفد-شط1!اهـطلوبرافىهل!لذماتاتمدا

ورهـحمزش!ممزشؤر1دصك،ور-لأيفيرلحزدرمتوللىالخر،وض!ض!عملىصرمرلخمنر-*

(ظ)الظاهريةالنسخةمنالأخيرةالورقة



ا-ب!مأ
3صب!!لألما

ضاصرع
ثحيطىى

؟ا،.ءا

ص!ث!لر!ؤ

111

!.

(ح)الحلألليةالنسخةمنالكلابعنوان

صبرص1،

!لأ(،-.



لع!إلرجمبموفدلي!فرللآ!!ربهنيالملال!اال!مالئسغهـاقا

ئسى

لديخااك!قللأجمزومممتدعيالبئ!غاحلمحل!قاا!ملى!أإ

هـعإد!مجأ[مامالشمرى/يعبلمبمىنييإبوجمد/دبىبخاا

صصرسهـصص2بوكالمم!ثعم!هـاعادعلرإ

لمحرلم!علىجمحاودسالدى.
البماصؤدفيلوالذيا!تمم!محرائظاهؤودلنأقىا

لخرلمالديردلىؤافدةبحلايمترالم!اكلىئفاتل!ااالأافى1ا

ش!وسئعؤش!مصيكلسصعداالرردزفيقلؤبلوعطل!!لبر

للىدئافىهـاير!ز!اعرشلمهالمبنألرعمقو!هاك،نهـلىاي!لم

االمبإداد!هساجر"!ي!ىلسنانهـ!بعرلإلسق

لدنحلاصالم!اوا،ميئالمحالمفنترش!دإالشم!لممع"لذىقرفرىص!كلتدنمرعلىاسمدعما

اوالمدافيأ!برامننهاالمؤشأاطؤكمو!ان100للبا

وعدتعليهصبميليالمحةديئلنزالدمنلونإذص!لأخملىإآلمقدفإ

ف!قأألمح!شلىدد!دنيلجهبروا!إوأ!م!آ!صميخمااوانزللبيئاتل!

&صعلىفرممينهـ!لغاكأش!آفألد!منافىثغ!اممما9شد

صاظوهـادركلصلى2يشأعقدهيخ!لممحت!ظافاضلأال!

إإسهلمجانهوضتصلإشن!إلئمظ*امحبتصإلمج!إدهـصا!ا!ا!م!ا

ولافرفيلاود!والصالم!لالاال!ضمزبربالمح!ومدكالرلردرآوان1

فلعط!اصفيسافاالذىاالس!شتوالاسضآولي!م.

!هلمجوللذلمكتناناأكتابهـ!راغ!صالرمح!محل!وكمب

ض!

(ح)الحائليهالنسخةمنالأولىا!يرقه



قيمئلنك،!!ذفىارونوصهـئهذوطلكلفىهذاظومكرنض

وفلجمكجمحوصلللزو،لالمهزاالبىوكلحمكلفبمصمول/ؤ

صصهلاءولساوهعقتز!تلمح!ابر!غ،لتىسلاا!ب!لر

ل!ئمدأليمصيفا-!مررلىعب!الصلمفركالىعبر/ليء
ابريواثم!بط!م!إبيه!لم!اءنلفل!فيلرظيت!ر

س!لمح!المماعنر!مه!ئان!اطل!لممىبه!لعمدا،

س!لىشنىا!في4فدالملمح!بفيا؟ال!يمغ-طذبلىنمه!2

!زد-لهزءنرسوالي%ل!ماماال"ددآلملنال!لمحىلضفىلبر![لقمس!

!براءهق!ءؤلأل!ركالقص!اع!ءر3لمفيحنىئي!

!!ع!ا!ر!!صهد!رتلمحن!المربر(-هـلمال!بزصمكس!ول

!دىفروفي--!روسأدابردقل!البط،د!فمعقولآ!اصن!

سبم!ف!بي!الرم!2نظل!كأسألمألزصك!خ!ما

ئ!ضورمحغب!ا*ىلىلزا!هـكا!كلارصثدمدجمصعنه

!عدد!نماليم!ل!رهقثاوعرتئ!مح!لدفعلاك!إلم!ي!يىغ

سذمافبن!كاكييضر!سجمعلمو!بهيك!هـدتتزمئئإ

ى!اوز!ياممفىئمل!ييميرلا!دلاولمأءم!ت

يىصبرالذهي!صكمعرلم!آىالئ!ذغدافظؤلمئطدآلأ!ى

زصعد!ب!تلملالآلالمح!بيامفمؤ!ىنجدو!ب!ث!ىر؟

علىيئيوءصدبرقىفضلىخيغ!ء؟جمالينفئيرنيقوب

دبفلمح!بطتمفما4ا،بىلتاويممغالناسعل!لىؤدا!هنى

يئىلىش!لمالىءج!محئئوهوااصىكهءلأس.!لهدس

محأتميه!االز!ي!فيسادالبرك!يسىيهئىيهبم!

ا!مئن

(ح)الحلأللبةاللسخةمن(07)الورفة



وع!وهبم!ضعولىلر/دئمأضيىوصوعبذ/فمملو/لوه!

عسطلمجمتمص/لسهـمملهمىعهوفئمضضمانهـمفى/فأ
ملأدروسى/فأ!مهـعد4!مطكلطوطرفىفأفاذا

!ئ!كلم!!م!ر/ض!وهؤلصفذلمسرذفىكليهـقئ!رو/ط

!م!!ىعسمبمام!لقسرالزصومتىا%لئ/و!صمفأء%

لزصالجفمأوصأر!هك!لمجملعفطكو3فىذ//جمع!مف!

انخؤا/ل!نيو!لمجمع!ئ/لم!دبزلض!غ!زعرمم!الهم
لعا!وضعغتيخاىضتىف!م!بةدو"ورا

*لمحسق!حلعظ!وبركلرديئا!ئيا،لهلول!مولهولاكوءلمالىمالم

ف!!!برجمئئلأبمس!لمحولص!؟صسمف!-.!!لمب

ك!!مكلىل!لجمهتن-فىعتبر!يحرصلا-ء

-ت-*الدنرلةال!بيريىم!نمتخزنج!ء--ص

!ا."-0-ء--"-ءصسضو!ز!.

.قهـي!ىهـعيحيرح!اأ،ص

مى!كالم

(ح)الحائليةالنسخةمنالأخدرةالورقة
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